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Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD),  bilişim sektöründe çalışan üst ve orta düzey 
yöneticilerin mesleki gelişimi ve dayanışmalarını artırma amacıyla her yıl 
düzenlediği Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri (BİMY) Semineri, bu yıl 20. kez 

gerçekleştirildi. 4-7 Nisan 2013 tarihleri arasında Gloria Golf Resort Hotel Belek-
Antalya’da yapılan BİMY’20 etkinliğinin bu yılki ana teması, “Bilişim Nakittir”.  Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 
tarafından desteklenen BİMY’20 etkinliği, Digital Türkiye Platformu’nun ortaklığıyla 
düzenlendi. 
“Bilişimde atılım yapılırsa zaman ve nakitte tasarruf yapılır. Türkiye’de bilişim ekseninde 
finansın rolü nedir? Sahip olduğumuz teknolojik altyapı, özellikle finans sektöründeki 
mevcut BT uygulamaları ve geliştirilen yerli yazılımlarla finans bilişimi merkezi olacak 
sıçramayı yakalamak mümkün mü?” BİMY’20 etkinliğinde bu soruların yanıtları uzman ve 
ilgililerce tartışıldı. 

Türkiye’de 
“bilişim”i, “nakit”e 
dönüştürebilmek…

TBD, BİM yöneticilerini 20. kez bir araya getirdi. Bakan Yıldırım, kişisel 
verilerin kullanımı ve korunmasıyla ilgili yasal düzenleme yapılacağını 
açıkladı. BTK Başkanı Acarer, 21.yy savaşlarını “tüketici eğilimleri”nin 
belirleyeceğine dikkat çekti. TBD Başkanı Menteş, kamudan “yerli 
tercih” kavramını öne çıkarmalarını istedi. Katılımcıların tümü 
İstanbul’un finans ve bilişim merkezi olacağına inandıklarını 
vurgularken Gazeteci Aral, Türkiye’nin sahip olduğu bilgiyi, nakde 
dönüştüremediğini çarpıcı örneklerle anlattı.

Aslıhan Bozkurt-Fatma Ağaç

Yaklaşık 500 kişinin katıldığı etkinlikte, “İstanbul Finans ve Bilişim Merkezi Olacak 
mı?”, “Güle Güle Nakit”, “Büyük Veri”nin Efendisi Olmak, “Ekonomiye Katkı: Bilişimde 
Off-set Modeli” ve “Küresel Rekabet Açısından Bulut Bilişim Ekonomisi” gibi ufuk açıcı 
paneller ve firma sunumları yapıldı. 
Açılışını TBD Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Menteş, Dijital Türkiye Platformu 
Başkanı Faruk Eczacıbaşı ile BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer’in yaptığı seminere 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım da (Video konferans) ile 
katıldı. 
 

Menteş:  Tüketici hakları konusunda 
devreye gireceğiz
Seminerin açılış konuşmasını yapan TBD Başkanı Menteş, kamudan “yerli tercih” 
kavramını öne çıkarmalarını isteyip yok olan büyük sistem entegratörlerinin 
(bütünleştirici) yeniden yaratılması çağrısında bulundu. 
Konuşmasına TBD’nin kuruluş sürecini anlatıp dünyada ilk defa “bilgi toplumu” 
terimini kullanmasına dikkat çekerek başlayan 
TBD Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Menteş, 
bilgi teknolojilerinin ülke ekonomisine 
katkısının anlam ve önemini vurguladı. 
TBD’nin “Bilişim teknik bilimini ülke 
kalkınması için bir araç olarak kullanma” 
ve “bilişim kültürünü” yayma amacıyla 
kurulduğunu anımsatan Menteş, bireysel 
katılımı esas alan yapısı ve gönüllülük 
temelinde çalışmalar yapıldığını anlattı. 
Menteş, ürettiği rapor, öneri ve bağımsız 
söylemleriyle TBD’nin günümüzde tüm karar 
verici ve toplumun her kesimi tarafından 
dikkate alınır bir konumda olduğunun altını 
çizdi. 
Bugüne kadar sektörde hiç söylenmeyenleri 
söyleyip Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği 
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(TÜBİSAD) ile birlikte önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Menteş, 2023 için Türkiye için 
konulan dünyanın ilk 10 ekonomisine girme hedefi için, yüzde 8,5 büyümenin yakalanması 
oysa son 10 yılda yüzde 4 büyüme olduğun işaret edip “Yüzde 8 üstü büyüme hayal gibi 
gözüküyor. Bu büyümeyi yakalayan ülkeleri incelediğimizde bunun “bilişim” sektörü ile 
yapıldığını gördük” dedi.
Stratejinin yönetilmesi, bilişim önderliğinde bir yönetim modelinin nasıl olması konusunu 
tartışıp raporladıklarının altını çizen Menteş, “Ar-Ge ve inovasyonun bütün bileşenleri 
ve kamunun buradaki rolünü belirlemeyiz. Özel görev güçleri oluşturup planlı atımlar 
atmalıyız. Bilişimi önceliklendirilmiş sektör olarak seçip hedef odaklı planlar yapmalıyız” 
diye konuştu.  
Bilgi teknolojilerinin ülke ekonomisine katkısının anlam ve önemine dikkat çeken Menteş, 
bilişim sektörüne ilişkin bazı saptamalarda bulundu. Sektör olarak kamudan ciddi 
beklentileri olduğunu belirten Menteş, kamudan “yerli tercih” kavramını öne çıkarmalarını 
istedi. Menteş, “Kamu sektörünün yerli tercihi kullanma lüksünü göstermesi gerekiyor. 
Bu kolay değil. Serbest rekabetçi ekonomi düzeninde yerli tercihini kullanmak, her şey 
için kullanmak mümkün değil ama bunun kullandırılması gerekiyor” değerlendirmesinde 
bulundu.
Türkiye’de sistem entegratörü açığı olduğuna dikkat çeken Menteş, “Yanlış uygulamalar 
nedeniyle büyük sistem entegratörlerini yok ettik. Sektörümüzün büyük sistem 
entegratörlerini yaratma zorunluluğu var. Sektör, büyük sistem entegratörleri yeniden 
yaratmalı” çağrısı yaptı. Bunun için şartnamelerin dönüştürülmesi, kamunun, özel sektöre 
rakip olmaması gerektiğini işaret eden Menteş, özel sektörün yapacağı tüm işlerin kamu 
tarafından yapılamasının doğru bir model olmadığını söyledi.
Özel sektör de “her işi ben yaparım” anlayışından vazgeçmesi gerektiğinin altını çizen 
Menteş, “Yaratılmış uzmanlıklardan meydana gelen bir eko-sistemi kuracak bir yapı 
oluşturulmalı, büyük firmalar küçük firmalarla çalışabilmeli” diye konuştu. 
Ar-Ge’nin yüzde 1’lerde olan payının yüzde 2-2.5’lara çıkarılması, kültürel dönüşümün 
gerçekleştirilip yaygınlaştırılması gerektiğine değinen Menteş, sözlerine şöyle devam etti:
“Bu kolay bir süreç değil. Bu noktada özellikle iletişim alanında faaliyet gösteren 
operatörlerden de beklentimiz var. Sistem entegratörlerinin bu operatörler etrafında 
büyümesi doğru bir yoldur. Oysa ülkemizde özellikle bu sektörde öldürücü rekabete tanık 
oluyoruz.  Öldürücü rekabetten vazgeçilmeli. 

Belli noktalarda haksız kazancın da önlenmesi gerekiyor. TBD olarak haksız kazanç 
noktasında devreye girecek, bu olgunlaşma sürecine katkı vereceğiz.” 
Türkiye’nin uluslar arası pazara çıkabilmesinin yolunun öncelikle bilişim pazarında etkili 
olmaktan geçtiğini bildiren Menteş, etkinliğin bu yılki temasının “Bilişim nakittir” olarak 
belirlendiğine değinip “Bilişimde üretilen her değer, nakte eşdeğer bir değerdir” dedi.
Konuşmasında sektörde çok sayıda etkinlik yapılmasını da eleştiren Menteş, sözlerini 
“Sektörümüzde etkinlikten bol bir şey yok. Bu toplantılarının çoğunun ticari amaçlı 
yapılması beni rahatsız ediyor. Uluslar arası firmaların Türkiye’de etkinlik yapıp sonra da 
bunları bağımsız raporlar olarak sunması da rahatsızlık veriyor” diyerek bitirdi. 

Eczacıbaşı: Akılcı, kapsayıcı ve 
sürdürülebilir bir büyümenin teknoloji ve 
verimlilik kazanımlarını birlikte yaratalım
Semineri destekleyenler arasında bulunan Dijital 
Türkiye Platformu ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) 
Başkanı Eczacıbaşı, sözlerine Avrupa Birliği’nden  
(AB) bir üyelik öyküsü ile başladı. İngiltere’nin, 
1961’de başlayan AB’ye o tarihteki adıyla Avrupa 
Ekonomik Topluluğu’na üye başvurusu ve üyelik 
sürecini anlatan Eczacıbaşı, Türkiye’nin, 1987’de 
üyeliğe resmen başvurmasıyla başlayan üyelik 
sürecinin daha uzun yıllar ve çetin görüşmelerle 
sürmesinde şaşılacak bir şey görmediğini söyledi.
AB’yi “Bir uygarlık, hukuk, kültür, eğitim, teknoloji 
işbirliği platformu” olarak tanımlayan Eczacıbaşı, 
Avrupa’nın “Ufuk 2020 Vizyonu”nun Türkiye’de 
de benimsenip bir platform oluşturulduğunu 
anımsattı. Eczacıbaşı, “Ülkemizde, bilgi ve 
iletişim teknolojilerini kaldıraç gibi kullanarak 
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daha müreffeh ve daha rekabetçi bir Türkiye’yi 2023’e taşımamız için ilk kez sivil toplum 
kuruluşları, akıl birliği yapmaya karar verdik” dedi.
AB gibi Türkiye’nin de “akıllı, sürdürülebilir ve katılımcı büyümeyi” hedeflediğini vurgulayan 
Eczacıbaşı, “ Dijital Türkiye Platformu olarak, bu adımların hızlandırılması için bilgi ve 
iletişim teknolojilerinin (BİT) gücünden yararlanmayı önemsiyoruz. Türkiye’de kamu ve 
sivil toplum, hep birlikte 2023 Vizyonu’na doğru kilitlenmiş durumdayız. Bu sinerji ilk kez 
bu kararlılık ve bu güçte gerçekleşiyor. Ülkemizin, daha rekabetçi bir ekonomiye ve insani 
kalkınmada daha yüksek düzeye ulaşmasını sağlamamız gerekiyor.  Bunu gerçekleştirmek 
için, bilgi ve iletişim teknolojilerinin inovasyonu hızlandırıcı, katma değeri artırıcı 
özelliklerini kararlı bir stratejiyle daha akılcı ve sürdürülebilir bir şekilde kullanmamız 
gerekiyor” diye konuştu. 
Ekonomik büyüme içinde, BİT ile oluşan katma değerin yetersiz kaldığına değinen 
Eczacıbaşı,  AB’de Dijital Gündem’den Sorumlu Bakan Neelie Kroes’in veri ve bilgiyi “yeni 
petrole” benzetmesine dikkat çekti. “Bilgi sağlama, verilerden bilgiye ulaşma”nın ancak 
eğitimle mümkün olduğuna işaret den Eczacıbaşı, “eğitime çağ atlatacak, fırsat eşitliğini 
oluşturacak yetkin ve çağdaş bir eğitim sistemine geçilmesi” gerektiğinin altını çizdi. 
Türkiye’nin 2023 hedefi olduğunu anımsatan Eczacıbaşı, önümüzde 10 yıl bile kalmadığını, 
özellikle gençlerin daha bağımsız ve eleştirel düşünme yeteneği geliştirmeleri, iletişimi ve 
işbirliği yapmayı öğrenmeleri, BİT kullanmayı avucunun içi gibi bilmelerinin şart olduğunu 
belirtti. Eczacıbaşı, sözlerini “Kroes’in veri ve bilgiyi “yeni petrole” benzetmesini, Kalkınma 
Bakanlığı’nın, hazırlamakta olduğu yeni Bilgi Toplumu Stratejisi’nin merkezine alarak, 
ülkemize 2023’e doğru atılım yapacak bir BİT take-off stratejisi sunacağına inanıyorum. 
Gelin, Dijital Türkiye çatısı altında iş ortamınıza uygun STK’larda birlikte çalışalım. Akılcı, 
kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyümenin teknoloji ve verimlilik kazanımlarını gençlerimiz 
için, gelecek kuşaklarımız için birlikte yaratalım” diyerek tamamladı. 

Acarer: “Büyük veri”, ülkemiz için önemli 
fırsatlar yaratabilir
Seminerin açılış oturumunda konuşan BTK Başkanı Acarer, ilginç istatistiklerle telekom-
bilişim sektörünün önemine değindi. Dünyada 6,5 milyar insanın SIM kartının (abone kimlik 
modülü - subscriber identity module) bulunmasına karşı 3,5 milyar diş fırçası olduğunu 

söyleyen Acarer, “İki insandan biri dişlerini fırçalamıyor ama herkesin sim kartı var” 
dedi. 
“Hepimiz ilginç bir sektörün elemanlarıyız” diyen Acarer, geçen yıl Türkiye’de ithal 
edilen 15 milyon cep telefonun yüzde 42’sinin (6 milyon) akıllı telefon olduğunu bildirip 
“Ekonomik büyümede dünyada ilk üç arasına girmiş bir ülke cep telefonlarını ithal 
ediyor. Bu noktada büyük şirketlere büyük sorumluluklar düşüyor. Türkiye’de bu 

sektörde iyi para kazanan her kuruluşun bu 
konuda ciddi sorumlulukları var. 
Türkiye’de akıllı (smart) telefon oranı çok 
yüksek, bu yıl geleceklerin belki yarıdan fazlası 
smart telefon olacak. Pek çok ülkeye göre 
daha fazla data üreteceğiz. Son üç yılda data 
oranımız neredeyse 14 kat arttı, beş yılda 20 kat 
arttı” diye konuştu. 
BTK’nin de sektördeki öldürücü rekabete 
karşı olduğunun altını çizen Acarer, Davos’taki 
bilişim raporuna göre Türkiye’nin dünyada 
en geniş kapsamaya sahip ülkelerden biri 
haline geldiğini anımsattı. Buna rağmen 
Türkiye’de hâlâ 32 bin yerleşim yerinden bin 
799’unda mobil kapsama bulunmadığı, bu 
yerleşim yerlerinin kapsama alınmasıyla ilgili 
çalışmalara başlandığını söyleyen Acarer, bu 
yılsonuna kadar kapsamanın büyük bölümünün 
tamamlanacağına işaret etti. 
1,5 milyon abone ve 5 milyon kullanıcının 
güvenli İnternet’e geçtiğini ifade eden Acarer, 
4. nesil altyapısı ile ilgili çok ciddi bir çalışma 
yaptıklarını, 2. ve 3. nesil iletişimde alıcı 
konumunda olan Türkiye’nin 4. nesil iletişimde 
makus talihinin değişebileceğini ve üretici 
konumuna gelebileceğini söyledi. İstanbul’un 
çok önemli bilişim, değişim ve finas noktası 
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olması için 5 başlıktan söz eden Acarer, bu başlıkları şöyle sıraladı:
“1-Uluslararası konjonktör ve altyapıları değerlendirerek İstanbul’u çok rahatlıkla bilişim 
üssü ve buna parelel olarak Ar-Ge ve finans merkezi yapabiliriz. Altyapı ve konjonktör bunun 
için çok uygun.
2- Ar-Ge Fonu kuruldu ve harekete geçti. Ar-Ge Değerlendirme Kurulu belirlenip 250 proje 
kabulü yapıldı. Bu fonu amacına uygun kullanırsa birkaç yıl içinde Türkiye, çok farklı bir yere 
gelecek.
3-Yakında akıllı şehir, ev ve araçlar yaşamımızın tam olarak içine girecek. Bütün yaşam buna 
doğru gidiyor.  Çevremizi sensörler kuşatacak. Bir akıllı evde bin civarında sensör olacak. 
Akıllı evleri kontrol eden sensörlerin üreteceği ortak büyük verinin (big data) yönetilmesi çok 
önemli. Bu kadar büyük verinin toplanması, işlenmesi ve saklanması önem kazanıyor. Bu 
ülkemiz için önemli fırsatlar yaratabilir.
4- İnternet ve e-ticaretin kullanımı giderek artacak, önümüzdeki 10 yıl içerisinde yüzde 50’ye 
çıkacak. 

5- Kişisel verileri insanları mağdur etmeden nasıl 
işleyebileceğimizi cesaretle tartışmalı ve bu verilerin işlenip 
değerlendirilmesini de engellememeliyiz. Ülkemizde bu konuda 
çalışma yapmak isteyenlerin önünü açmak ve gereken yasal 
düzenlemeleri sağlamalıyız. 21.yy savaşlarını belirleyecek en 
önemli konulardan bir tüketici eğilimleri olacak. Ekonomik 
savaşlar tüketici eğilimlerine göre yapılacak. Tüketici eğilimleri 
ve kişisel verileri değerlendirmemiz, işlememiz lazım. Yoksa 
fırsat uluslararası firmaların denetimine geçer. Ulusal firmalar 
bu konuda çaba göstermeli. 

Bakan Yıldırım: Tüm firmalar,  
milli güvenlik ve kişisel 
bilgilerden sorumlu tutulacak
BBİMY’20 seminerine video konferans ile katılan Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Yıldırım, konuşmasında akla 
gelen her alanda İnternet’in yaşam destek hizmeti verdiğine 

dikkat çekip bilgi ve iletişim sektörü ile ilgili bilgiler verdi.  İstanbul’un sadece finans değil, 
bilişimin de merkezi olması gerektiğini belirten Yıldırım, “İstanbul’un finans ve bilişim 
merkezi olması mümkün. Çünkü giderek finansla bilişim daha fazla iç içe geçiyor. Sanayi 
devrimini kaçırdık ama bilgi toplumunu ıskalamayalım ve hakkımız olan yeri alalım” dedi.

İnternet kullanım sayısının 50 milyon olduğunu, e-ticaretin artmaya devam ettiğini söyleyen  
Yıldırım, “kişisel verilerin gizliliği” konusunun dikkatle değerlendirilmesini ve bulut bilişim 
konusunun ise önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Yıldırım, “Bilişim küresel bir olgu. Bilginin 
paylaşımı ve kişisel verilerin zarar görmeden kullanımı konusunda çalışmalıyız Bilişim 
geliştikçe hem kamu hem de özel sektör olarak sorumluluklarımız artıyor. Bilginin paylaşımı, 
beraberinde kişisel verilerin dikkatle değerlendirilmesi ve zarar görmeden kullanılmasını 
önemli hale getiriyor. O yüzden kişisel verilerin kullanılmasına, sklanmasına ilişkin bir yasal 
düzenleme hazırlıklarına başladık” diye konuştu.
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Bakanlar Kurulu’nun siber güvenlikle ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak üzere Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını görevlendirdiğini anımsatan Yıldırım, Siber Güvenlik 
Stratejisi’ni hazırlayarak uygulamaya koyacaklarını söyledi. Milli güvenlik ve vatandaşların 
bilgilerine dair düzenlemeler yapılacağını duyuran Yıldırım, “Milli güvenlik ve vatandaşların 
bilgileri konusunda bütün firmalar sorumlu tutulacak. Yakında buna dair düzenlemeler 
gelecek” açıklamasında bulundu.
Bilişimle ilgili 2023 hedeflerinin aşılacağını vurgulayan Yıldırım, önemli konulardan birisinin 
4G olduğunu söyledi. 2G ve 3G’de dışarıdan hazır 
teknoloji kullanıldığını, 4G için ise, Türk Telekom - 
Argela- Netaş işbirliği ile bir Ar-Ge projesi başlatıldığını 
anımsatan Yıldırım, bu çalışmaların ardından 4G’nin 
geleceğini bildirdi. 

Geçtiğimiz aylarda Dubai’de toplanan toplantıya da 
değinen Yıldırım “İnternet’in yaygın kullanımı sonucu 
bazı tehditler de söz konusu. Dünyada İnternet’in kime 
ait olduğu ve kimin elinde olması gerektiği gibi hararetli 
bir tartışma var. Bu tartışma aslında çok anlamlı değil, 
çünkü artık İnternet herkesin, milyarların. Her ülke 
İnternet’i her an her amaçla kullanıyor” dedikten sonra, 
İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu’nun (Internet 
Corporation for Assigned Names and Numbers-ICANN) 
merkezlerinden birisinin Türkiye olacağı konusuna da 
değindi. 
Bakan Yıldırım, konuşmasının sonunda Ulaştırma 
Bakanlığı bünyesinde Evrensel Hizmet Fonu’ndan 
ayrılması planlanan 300 milyon dolarlık Ar-Ge 
katkısı için, 300 firmanın başvurduğunu kaydedip 
değerlendirmelerin bugünlerde yapılacağını söyledi. 
BİMY’20 seminerinde açılış konuşmalarından sonra 
etkinliği destekleyenlere plaket verildi. 
Plaket töreninin ardından “İstanbul Finans & Bilişim 
Merkezi Olacak mı?” paneline geçildi.  Moderatörlüğünü 

Eczacıbaşı Bilgi ve İletişim Sistemleri Grup Başkanı Levent Kızıltan’ın üstlendiği panele 
Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Özince, IBM Küresel Teknoloji Hizmetleri Ülke 
Müdürü Gülseli Zeren Karadere ile Rhea Kurucu Ortak ve Başkanı Onur Takmak konuşmacı 
olarak katıldı. Panelde, “Kültürlerin ve kıtaların kesişme noktası İstanbul, bilişim merkezi 
olabilecek mi? Bilişim üssü adayı İstanbul ne durumda? Neler yapılması gerekiyor?, 
İstanbul, önce bölgesel sonra global bir finans&bilişim merkezi olabilecek mi?” sorularına 
yanıt arandı.

Coşkun Aral, “keçileri nasıl 
kaçırdığımızı” anlattı!
İlk gün öğleden sonra çağrılı konuşmacı olan İz Tv Genel Yayın Yönetmeni 
Dokümanter Gazeteci Coşkun Aral , “Bilgi kazandırır” başlıklı bilgilendirici, dikkat 
çekici ve oldukça keyifli bir konuşma yaptı. Bilginin önemine ilişkin oldukça 
çarpıcı ve ilginç örnekler veren yen Aral, izleyicilere Budist Türklerden, kendisinin 
tanınmasına neden olan 1 Mayıs fotoğraflarına ve Diyarbakır’da hapse girmesine 
neden olan haberlerinden söz etti. 

Türkiye’nin “sahip olduğu bilgiyi”, bir türlü nakde dönüştüremediğini çarpıcı 
örneklerle anlatan Aral’ın Güney Afrika ve Yeni Zelanda’da sayıları bugün 1,3 
milyonu bulan ve padişah Abdülaziz zamanında oraya götürülen Ankara Keçilerine 
ilişkin konuşması büyük bir sempati topladı. “Hazineler” belgeselini katılımcılara 
aktaran Aral, izleyicilerin yoğun isteği üzerine konuşmasını biraz daha uzatıp 
“bilginin nasıl kazandırabileceğine” ilişkin örneklerine yenilerini ekledi.
Öğleden sonra Fortune Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Ali Ağaoğlu’nun 
moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Güle güle nakit” paneline, BKM Başkanı 
Soner Canko; Wincor Nixdorf  Genel Müdürü Hakan Özçubukçu ve Klan Genel 
Müdürü Emin Örge konuşmacı olarak katıldı. Panelde, bugün, yaşanan mobil 
dönüşümün, İnternet’i yer ve  zamandan tamamen bağımsız bir pazar haline 
getirdiği,  özellikle parakende sektörünün yapılanmasını ciddi bir biçimde 
değiştirip alıcı ve satıcıları  bir bilgisayar oyunundaki kahramanlar gibi  strateji 
uzmanları haline dönüştürdüğüne dikkat çekildi.
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 İkinci gün sabah, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Daire Başkanı Lütfi Varoğlu, Esen 
System Integration Genel Müdürü Cem Uğur, Ayesaş Yazılım İş Geliştirme Yöneticisi 
Yavuz İlik ve TAI BT Müdürü Gülsen Bayramusta’nın konuşmacı olduğu “Ekonomiye 
Katkı: Bilişimde Off-set Modeli” paneli yapıldı. Panelde savunma, güvenlik ve 
havacılık sanayiinin gelişiminde önemli bir rol oynayan off-set uygulamalarının bilişim 
sektöründe ne şekilde uygulanabileceği tartışılacak ve somut öneriler gündeme 
getirildi.
Daha sonra TÜBİSAD Başkanı Kemal Cılız moderatörlüğünde “Büyük Veri”nin Efendisi 
olmak paneli gerçekleştirildi. SAP Genel Müdürü Zeynep Keskin ve Teradata Genel 
Müdürü Gamze Aydın’ın konuşmacı olduğu panelde ise veri odaklı yeni iş modellerinin 
nasıl yaratıldığı, “büyük veri”yi iyi yönetmenin yaratacağı fırsatlar tartışıldı.

İkinci gün öğleden sonra “Küresel Rekabet Açısından Bulut Bilişim Ekonomisi” başlıklı 
panelin moderatörlüğünü Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Deniz 
Helvacıoğlu üstlendi. Oracle Satış Direktörü Cem Şatana, Netsafe Genel Müdürü Serdar 
Salepcioğlu, NETAŞ Ürün ve Çözüm Stratejileri Müdürü Ferda Yapıcı ve Odea Bank Bilgi 
Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Küçük’ün katıldığı panelde 
ise, “Bulut Bilişim”,masaya yatırıldı, bilişimin kurum ve şirketlerde nasıl “nakite” 
dönüşebileceği incelendi.
 
NETAŞ ve IBM katılım; Teknoser, SAP ürün hizmet; Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 

Cisco, Havelsan, Microsoft Türkiye, Profelis, Rhea Netsafe ve Software destekleyen 
TBD Bilişim Dergisi ise basın sponsoru olarak semineri destekledi.  Seminer 
kapsamında ilk gün öğleden 
sonra Havelsan’dan İş 
Geliştirme Müdürü Bünyamin 
Kahraman Karadeniz firma 
sunumu yaptı.  Aynı gün 
Netaş’ın da bir sunumu 
oldu. İkinci gün ise sabah 
IBM’den Nurettin Erginöz, 
“Yeni Nesil Güvenlik Bilgisi 
Toplama Ve Olay Yönetimi” 
ile Aytül Yar “BM PureFlex: 
Esnek ve Bütünleşik Sistem 
Ailesi” başlıklı sunumları 
gerçekleştirdiler.
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